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GAMETOGÊNESE HUMANA 9° ANO – BIOLOGIA – FERESIN 

 
Lista 05 – Gabarito 

 
01. a) A produção de espermatozoides (espermatogênese) passa por algumas fases. A primeira fase é 

a da multiplicação, onde as células precursoras, chamadas espermatogônias, diploides, 
multiplicam-se por mitose na parede dos túbulos seminíferos, lentamente, até a puberdade. 
Após esse período, o processo torna-se intenso. A segunda fase é a de crescimento, onde as 
espermatogônias aumentam de tamanho e passam a ser chamadas de espermatócitos I. A 
terceira fase é a de maturação, ocorrendo meiose, onde os espermatócitos I passam pela 
primeira divisão meiótica, originando dois espermatócitos II, agora haploides. Em seguida, 
ocorre a segunda divisão meiótica, que origina duas espermátides haploides. Estas iniciam a 
espermiogênese, onde há alongamento das espermátides, migração do núcleo para o ápice da 
célula, formando o acrossomo e a cauda, formando, assim, os espermatozoides. 

b) A produção de gametas femininos (ovogênese) também passa por três fases. A primeira fase é o 
período de multiplicação, ocorrendo no período embrionário e terminando após o nascimento, 
onde ovogônias diploides sofrem muitas divisões celulares mitóticas. A segunda fase é a de 
crescimento, onde as ovogônias aumentam de tamanho, pois sintetizam vitelo e passam a ser 
chamadas de ovócitos I. A terceira fase é a da maturação, onde inicia-se o processo de meiose, 
porém sem se completar e os ovócitos I estacionam na prófase I. A meiose continuará apenas 
puberdade. Continuando a meiose I, o ovócito I se transforma em ovócito II e o glóbulo polar I. 
O ovócito II é lançado na ovulação, que continua a meiose, até a metáfase II. Ocorrendo a 
fecundação, a meiose se completa.   

 
02. a) A gametogênese representada é a espermatogênese e ocorre nos testículos. É caracterizada pela 

divisão celular reducional meiótica. 
b) Durante as diferenciações celulares (fase de espermiogênese) ocorrem a formação do acrossomo 

e do flagelo para a formação do espermatozoide.  
 
03. a) Ovogônia: 2N = 46 cromossomos; óvulo: N = 23 cromossomos; segundo corpúsculo polar: N = 

23 cromossomos. 
b) Uma ovogônia forma 1 óvulo e 3 glóbulos polares.   

 
04. a) 150 espermatócitos primários. 

b) 346 óvulos. 
 
05. a) 20 cromossomos. No processo da espermatogênese, os espermatócitos primários são células 

diploides e passam por meiose, formando os espermatozoides que são células haploides e têm, 
portanto, metade do número de cromossomos.  

b) 75000 espermatogônias. No processo da espermatogênese, cada espermatogônia origina, por 
meiose, quatro espermatozoides, portanto, 75000 espermatogônias vezes 4 é igual a 300000 
espermatozoides. 

 
06. a) Durante a ovulogênese, um ovócito primário origina um óvulo e três corpúsculos polares. 

b) O espermatócito primário é uma célula diploide (2n = 20), que dará origem aos espermatozoides 
através da meiose. Os espermatozoides, resultantes de uma divisão reducional, terão 10 
cromossomos (haploides).  

c) O espermatozoide é reduzido e possui o flagelo utilizado para a movimentação até o óvulo. O 
gameta feminino é imóvel e possui grande quantidade de substâncias de reserva (vitelo) em seu 
citoplasma. 

 
07. a) 1 = ovogônia, 2 = Óvulo. 

b) Meiose. 
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08. Alternativa correta: Letra C. 
 
09. Alternativa correta: Letra A. 
 
10. Alternativa correta: Letra B. 
 
11. Alternativa correta: Letra B. 
 
12. 01. ERRADO. 

02. ERRADO. 
03. ERRADO. 
04. ERRADO. 
05. ERRADO. 


